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ʻLeren van je
eigen percelenʼ
Als het om akkerbouwkennis gaat, is Aaldrik Venhuizen de spil binnen
Agrifirm. Wat ziet hij gebeuren op het gebied van kennisontwikkeling?
„Data en teelt komen bij elkaar. Precisielandbouw draait niet om
hightech oplossingen maar om goede informatie. Het nieuwe leren is
leren van je eigen percelen.”
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Naam:

Aaldrik Venhuizen

Functie:

technisch manager bij Agriﬁrm Plant

Over:

Aaldrik Venhuizen begon zijn carrière als
landbouwspecialist bij het Ministerie van
Landbouw. In 1986 kwam hij in dienst bij
Agriﬁrm, waar hij zich de afgelopen 30 jaar heeft
beziggehouden met technische ontwikkelingen
op het gebied van akkerbouw.

Je zou kunnen zeggen dat alle plantaardige kennis
binnen Agriﬁrm via de eerste verdieping van het
hoofdkantoor in Apeldoorn loopt. Daar huist namelijk
de R&D-afdeling van Agriﬁrm Plant. Als technisch
manager is Aaldrik Venhuizen hier verantwoordelijk
voor de kennisontwikkeling op plantaardig gebied.
Samen met zijn team, dat opgeteld bestaat uit 11
mensen, vertaalt hij nieuwe kennis naar input voor
de interne programma’s, die door de buitendienst
als leidraad gebruikt worden. Nieuwe inzichten
vergaren ze op verschillende manieren. Agriﬁrm
doet zelf onderzoek, werkt samen met fabrikanten
en onderzoeksinstellingen en is betrokken bij
uiteenlopende projecten.
In welke teeltkennis hebben jullie de afgelopen
jaren de meeste energie gestoken?
„Een onafhankelijk ‘vergelijkend warenonderzoek’
blijft een belangrijk onderdeel van ons werk; er komen
ieder jaar nieuwe meststoffen en middelen op de
markt, maar wat werkt wel en wat werkt niet? En is er
een zinvolle toepassing voor? Daar willen we een zo
goed mogelijk antwoord op vinden. In de verschillende
akkerbouwregio’s doen we hier onderzoek naar.
Naast onze traditionele aandachtsgebieden, zoals
zaaizaden, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen
en bodemverbeteraars, is ‘smart farming’ een steeds
groter onderdeel van ons werk. We zijn daar zo’n
vijftien jaar geleden mee begonnen en steken daar
veel energie in. Alle variatie die je meet op een
perceel, daar kun je wat mee. De grote vraag is alleen:
hoe interpreteer je de variatie? Daar heb je kennis
voor nodig en daar willen wij de teler bij helpen.
Vandaar dat we zoveel mogelijk een dubbelslag
maken; we vertalen alle kennis in programma’s en
koppelen die aan percelen, inclusief plaatsspeciﬁeke
gegevens, als die bekend zijn. Ook werken we aan
apps voor het geo-platform Akkerweb. Ik noem dat
het ‘wat-moet-ik-doen?-platform’. Hier staan de
tools waarmee telers bijvoorbeeld hun aanpak van
aaltjes kunnen samenstellen of taakkaarten kunnen
maken voor het variabel strooien van kalk, compost of
organische mest.”
Het landbouwkundig onderzoek in Nederland is
de afgelopen decennia behoorlijk uitgekleed. Hoe
staat het er eigenlijk voor? Hoe kijkt u daar naar?
„Wij zijn niet voor niets lid van de Brancheorganisatie
Akkerbouw. Er is gelukkig nog altijd veel steun

voor collectief onderzoek, omdat telers en
bedrijven beseffen dat je elkaar nodig hebt voor
gewasoverschrijdende onderwerpen. Er ligt een mooi
onderzoeksplan klaar tot en met 2020, waaronder
een grote PPS (Publiek Private Samenwerking, red.)
op het gebied van bodem. Typisch een onderwerp
voor gezamenlijke kennisontwikkeling. Juist omdat
er zoveel bezuinigd is op het landbouwkundig
onderzoek, heb je elkaar hard nodig. Je moet breder
kijken dan je eigen bedrijf en je eigen gewassen.”
Tegelijkertijd zie je het onderzoek zich langs de
gewassen organiseren. Potato Valley richt zich op
de pootaardappelen, er zijn uienplatforms en ook
peentelers doen eigen onderzoek. Hoe ziet u dat
zich verder ontwikkelen?
„Ik snap heel goed dat er gewasgerichte initiatieven
ontstaan. Je ziet vaak een hoge betrokkenheid en
dan komt er best veel van de grond. Er is ook zéker
plek voor dat soort initiatieven. Aan de andere
kant baart mij die versnippering ook wel zorgen.
Door de verdeling van Europees landbouwgeld via

Het gewas is
de beste sensor
die er is
de provincies zie je veel losse initiatieven ontstaan,
waarbij allerlei belangen spelen. Provincies zouden
meer moeten afstemmen, zoals bijvoorbeeld
de drie noordelijke provincies dat doen in het
Samenwerkingsverband Noord-Nederland.”
Langlopend onderzoek is lastig te
organiseren. Stel, u mag een vergelijk van
akkerbouwteeltsystemen opzetten voor een
periode van twintig jaar. Wat moet daar in ieder
geval in zitten?
„Een periode van tien jaar zou ook al heel mooi
zijn. Je komt dan uit bij de bodem: wat heeft de
bodem nodig? Ik zou het onderzoek opzetten rond
organische stof. In Vredepeel is daar al belangrijk
onderzoek naar gedaan, vooral naar het verband
tussen het aanvoeren van organische meststoffen
en de uitspoeling van stikstof. Daaruit bleek dat

een goed bemeste bodem meer opbrengst geeft
en tegelijkertijd minder verliezen kent. Dat zou
betekenen dat je met het verscherpen van de
aanvoernormen juist het tegenovergestelde bereikt.
De Tweede Kamer heeft al aangekondigd dat ze meer
onderzoek wil naar bodemvruchtbaarheid.
Zelf hameren wij in onze winterlezingen op het
belang van jonge organische stof, omdat die een
belangrijke rol speelt bij het gezond houden
van de bodem, zowel op klei als op zand. Oude
organische stof reageert niet of nauwelijks meer.
Jonge organische stof stimuleert het bodemleven,
verbetert de vochtsituatie en de bodemstructuur en
geeft een betere bodemvruchtbaarheid. Dat effect
zie je meteen. Regelmatige aanvoer is daarom ook
belangrijker dan het streven naar hogere organischestofgehalten.”
Er is de afgelopen jaren heel veel aandacht
geweest voor de bodem en er gaan de komende
tijd nog meer onderzoeksprojecten rond dit thema
van start. Is dat goed besteed geld?
„Nee, lang niet altijd. Er worden helaas dingen
dubbel gedaan. Je zou kunnen zeggen dat er veel
geld wordt besteed aan het ‘controleren’ van eerder
onderzoek. Maar er zijn ook projecten met een
demonstratiefunctie en dan is het goed dat er op
meerdere plekken in het land wat gebeurt.”
Meerdere voorlopers op het gebied van
precisielandbouw komen tot de conclusie: ik
kan mijn geld beter steken in het verbeteren
van mijn bodem dan in dure technieken voor
plaatsspeciﬁek werken. Wat vindt u van die
redenering?
„Als er generieke verbeteringen mogelijk zijn,
bijvoorbeeld door te investeren in bodemvriendelijke
mechanisatie of ontwatering, dan is dat zinvol. Dat
neemt niet weg dat er binnen percelen variatie
is, waar je wat mee kunt. Ik denk dat mensen met
precisielandbouw te snel toe willen naar ‘wat moet
ik doen?’ Er bestaan geen kant en klare hightech
oplossingen. Precisielandbouw draait om goede
informatie. Je gaat je percelen op een andere manier
benaderen. De grootste eyeopener is het doen van
opbrengstmetingen. Het gewas is namelijk de beste
sensor die er is. Als je binnen een perceel een variatie
meet van meer dan 30 procent in granen, dan weet
je dat er ook verschillen zijn in je aardappel- en X
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Venhuizen: „Als het bodemleven op jouw bedrijf goed functioneert, dan is dat een bewijs dat je het goed doet. In onze
optiek is dat niet iets waar je actief mee aan de slag moet, zeker niet in de vorm van allerlei pepmiddelen.”

bietenopbrengsten. Op die variatie moet je grip zien
te krijgen. Dát is landbouw met meer precisie. Tijdens
het groeiseizoen kun je hooguit nog een beetje
bijsturen.”
In hoeverre krijg je daar grip op? Er spelen zoveel
factoren een rol.
„Er is al veel verklarende informatie beschikbaar,
bijvoorbeeld hoogtekaarten en andere historische
data. Gedempte sloten zie je bijvoorbeeld heel lang
terug in opbrengstkaarten en gewasmetingen. Stel
dat de opbrengstpotentie op zo’n plek 80 procent
is, dan moet je daar niet voor 100 of 120 procent
meststoffen naar toe brengen. Dergelijke variatie
is blijvend en die kun je vastleggen, inmeten en
inplannen. Hetzelfde geldt voor andere plekken in
je percelen. Bij studiegroepen in de Veenkoloniën
vonden we met de Verisscan variatie van wel 5
tot 15 procent organische stof. Dat geeft grote
verschillen in vocht- en mineralenbindend vermogen.
Op een zandkopje kun je handmatig nog wel eens
wat regelen, maar wil je echt goed inspelen op de
perceelvariatie, dan moet je dat inplannen. En dat
kan. Al zijn de verbanden soms best ingewikkeld.
Dit jaar probeerden we op een perceel peen
dronebeelden terug te vertalen naar een stikstofgift.
Aan het einde van het seizoen vonden we afwijkende
plekken die je met het blote oog niet kon zien.
Omdat we ze niet konden verklaren, hebben we
grondmonsters genomen. Daaruit bleek dat de
verhouding tussen kalium, magnesium en calcium op

die plekken afweek van de rest van het perceel. Die
balans kan de betreffende teler nu gaan herstellen,
waardoor het perceel homogener wordt. Dat is ook
een vorm van de bodem weerbaarder maken. Ik
verwacht dat telers vaker analyses zullen laten doen
om meer over hun percelen te weten te komen. Het
nieuwe leren is leren van je eigen percelen.”
Blijft de vraag: verdienen de investeringen in
precisielandbouw zich terug?
„Uit alle studiegroepen waar we in de loop der jaren
bij betrokken zijn geweest, kwam naar voren dat de
opbrengst van gewassen omhoog kan, als je rekening
houdt met de perceelvariatie. Opbrengstkaarten
moet je lezen als eurokaarten. Voor een lichte
opbrengstverhoging in een hoog salderend gewas
kun je heel wat investeringen doen. Wij zien in ieder
geval voldoende aanleiding om de perceeldata en
perceelvariatie mee te nemen in ons dienstenpakket.
Net als altijd spreken wij het gewasbeschermingsplan
en het bemestingsplan met telers door. Maar data
gaan daarin een steeds belangrijkere rol spelen.
Gegevens worden meteen aan het perceel gekoppeld.
Je verzamelt op die manier steeds meer info-lagen
en die ga je samen analyseren: hoe kunnen we die
variatie verklaren en heeft het zin om er wat mee te
doen?”
Wat kun je ermee in de gewasbescherming?
„Je kunt organische-stofgehalten koppelen aan de
inzet van bodemherbiciden en er bestaat een app

voor het doodspuiten van aardappelen op basis van
biomassa. Ook bij het spuiten van fungiciden kun je
rekening houden met verschillen binnen percelen.
Samen met bloembollentelers werken we aan
perceelkaarten waarin de verschillende ziftmaten en
rassen nauwkeurig geregistreerd zijn. Normaal spuit
je zo’n perceel als één blok, maar iedere bollenteler
weet dat er veel variatie zit in biomassa. Daar kun je
rekening mee houden. Ook dat is een manier om de
gewasbescherming te vergroenen. Je spuit op maat.”
De kern in uw verhaal is meer informatie over
de bodem. Maar waar is de aandacht voor
bodembiologie? Weten de akkerbouwer en zijn
adviseur daar wel voldoende van?
„Daar zitten wij heel simpel in: je krijgt automatisch
het bodemleven dat bij jouw aanpak hoort. Als het
bodemleven op jouw bedrijf goed functioneert, is
dat een bewijs dat je het goed doet. In onze optiek
is dat niet iets waar je actief mee aan de slag moet,
zeker niet in de vorm van allerlei pepmiddelen. Soms
kun je de natuur misschien een handje helpen, maar
je zult vooral de juiste omstandigheden moeten
creëren voor het bodemleven. Bijvoorbeeld door
voldoende rust in te bouwen in het bouwplan. Ik ken
bedrijven in Flevoland die al sinds de inpoldering 50
procent granen in hun bouwplan hebben. Die halen
hogere opbrengsten, simpelweg omdat hun bodem
vruchtbaarder is. Zelf moet je ook gezond leven, om
niet te vaak ziek te worden. Daar kun je gericht aan
werken.” 
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